
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 79/07.05.2021 

            Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” întrunit în şedinţa 

din data de 07.05.2021, fiind prezidată de către preşedintele consiliului de administraţie, 

doamna Dumbravă Magdalena-Camelia, director al unităţii de învăţământ. 

             Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, OMEC 5447/31.08.2020-ROFUIP 

- Ordinul comun al ME nr. 3.235 din 4 februarie 2021și MS nr. 93 din 4 februarie 2021pentru 

aprobarea  măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- Ordinul comun al ME nr. 3459 din 6 martie 2021și MS nr. 280 din 6 martie 2021 privind 

modificarea și completarea Ordinului comun al ME nr. 3.235 din 4 februarie 2021și MS nr. 93 din 

4 februarie 2021pentru aprobarea  măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15 

-Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011; 

- HG nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 

noiembrie 2014 

- Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

- Legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005 

     În virtutea drepturilor şi atribuţiilor prevăzute la art.95 din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011                                                        

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Propunerea scenariului de funcționare verde pentru săptămâna 10.05-14.05.2021.  

Art.2. Validarea rezultatelor examenului/concursului pentru ocuparea posturilor contractuale 

vacante de secretar șef și îngrijitor. 

Art.3. Aprobarea procedurii privind înscrierea și susținerea online a examenului de atestare a 

competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică. 

Art.4. Aprobarea inventarierii a 17 laptopuri din proiectul ROSE în patrimoniul unității de 

învățământ. 

Art.5. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul secretariat, 

compartimentul financiar-administrativ, directorul și directorul adjunct ai unităţii de 

învăţământ. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                                                Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                                               Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


